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Obsah prezentace 

• Právní rámec 

• Vzájemné uznání 

• Hnojivé výrobky CE 

• Proces registrace 

• Registr hnojiv 



Právní rámec 

• Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 

• registrace  

 

• Nařízení EP a Rady (ES) 2019/1009 

• hnojivé výrobky EU  

 

• Nařízení EP a Rady (ES) č. 2019/515  

• vzájemné uznávání 



Vzájemné uznání 

• Žádost zdarma  

• Legální uvádění do oběhu 

• Návrh etikety 

• Vzorek k analýze se nepředkládá 



Hnojivé výrobky  

• Kategorie funkce výrobku (KFV) 

 6. A. Mikrobiální rostlinný biostimulant 

• Kategorie složkových materiálů (KSM) 

 7: Mikrokroorganismy 

• Hnojivý výrobek může obsahovat pouze tyto mikroorganismy: 

 Azotobacter spp. 

 Mykorhizní houby 

 Rhizobium spp. 

 Azospirillum spp. 



Registrační proces 

Žadatel Pracovnice 
OdH 



Registrační proces 

• Žádost o registraci (správní poplatek 10.000,- Kč) 

• Požadované dokumenty – technická dokumentace výrobku, 
například bezpečnostní list, postup výroby včetně výčtu surovin 

• Návrh etikety  

• Vzorek výrobku nebo analýza z akreditované laboratoře 

• Ostatní dokumenty 



Biostimulanty s mikroorganismy 

• Mykorhizní houby 

• Bakterie poutající dusík 

• Ostatní  



Mykorhizní houby 
      Hlízkové bakterie  



Výrobek s mikroorganismy 

• Identifikace mikroorganismu druhovým názvem 

• Certifikát o bezpečném uložení v mezinárodně uznávané sbírce 
kultur  

• Uvést vědecký název, určení skupiny (bakterie, virus atd.), 
taxonomické řazení 

• Stadium mikroorganismu (např. spory, mycelium)  

• Žadatel uvede jméno a adresu výrobce 



Lhůta pro vyřízení registrace 

• 6 měsíců 

• 18 měsíců 

• 36 měsíců 



Testování ano - ne 

NE 

• Výrobek byl testován pro předchozí žadatele 

• Výrobek má podobné vlastnosti jako již registrovaný  

ANO 

• Výrobek je neznámý, obsahuje neznámé látky s neznámým 
účinkem 

 



Registrační proces 

• Podmínky registrace rostlinného biostimulantu 

 

• Závěrečný protokol rostlinného biostimulantu 

 

• Rozhodnutí o registraci rostlinného biostimulantu včetně etikety 

 



Registr hnojiv 













Registr hnojiv obsahuje 

Registrované přípravky: 

• Pomocné rostlinné přípravky + rostlinné biostimulanty: 527 

• Pomocné půdní látky: 61  

 

 

 



 
Děkuji za pozornost 


